Information från styrelsen och sektorerna
Styrelsen
Vilka tider vi har i världen just nu. Pandemin slog ner som en bomb i våras och vi har sedan dess, följt
regering, myndigheter, SKK och SBK:s rekommendationer. På grund av ytterligare restriktioner som
regeringen kom med den 29/10 så beslutade styrelsen att även höstmötet ställs in och information
sänds i ett utskick i stället till våra medlemmar.
Till följd av rådande pandemi, så har flera tävlingar ställts in främst under våren. Däremot har våra
jourer och kurser haft stort tryck och vi har rullat på med dem för fullt. En stor eloge till våra
instruktörer som hållit på restriktioner och gjort våra kurser så säkra som det går, med avstånd, till
största del utomhus och krav på färre personer som deltar. Vi har även märkt att behovet att kunna
träna med sin hund och fortsätta livet även under den rådande pandemi har varit stort, och
glädjande har vi kunnat bistå med det.
Under hösten har vi även kunnat ha våra planerade tävlingar.
Tidigt i höstas fick vi en stor vattenläcka i klubbstugan. Den påverkar köket, kökets förrådsrum,
kontoret, inre kansliet samt hallen. Kostnad för saneringen kommer att bli ca 365 000 och av det får
vi betala ca 65 000, resten tar försäkringsbolaget. Klubbens ekonomi är god, men denna oplanerade
utgift kommer tynga årets budget. Ingen vill dock ha en fuktskadad lokal, så självklart togs beslutet
att åtgärda detta och renoveringen är i full gång. Under tiden har köket flyttat ut sin försäljning till
storstugan. Vi ber alla att ha överseende med att det är lite rörigt under tiden som renoveringen
pågår.
Taket på toaletten har haft ett läckage. Det har lagats av Lasse och Jerker.
Hundungdoms stuga har ju sedan en tid varit utdömd då den är gammal och taket blåst av. Här har
HU samt styrelsen varit i kontakt med kommunen för att eventuellt få en ny stuga till HU men allt
avblåstes då pandemin kom i våras. Planen är dock att stugan ska bort. Tillsvidare har HU sina saker i
vår klubbstuga och får använda den så länge.
Frida har gjort nya skyltar som vi satt upp istället för de gamla (som började se skruttiga ut). Tack
Frida!
Styrelsen påminner om de nya reglerna för valberedning. Medlemmar kan komma med förslag till
styrelse och valberedning senast den 15 december. Information om detta har skickats ut till alla
medlemmar och den ligger också på hemsidan. Vi är f.n ca 630 medlemmar.
Med förhoppning om att pandemin planar ut och att mer normala tider åter ska komma så hoppas
styrelsen att vi ses på klubben och om man inte kan det via vår FB sida, vi är alltid intresserade av
vad alla hittar på med sina fyrbenta vänner.
Ta hand om er!
/Styrelsen
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Bruks och lydnadssektorn
I januari hade vi inomhus kvällstävling i lydnad i Haninge hundhall: Startklass och klass 1. Det var
många anmälningar så alla som ville vara med fick inte plats. Sedan drabbade Covid-19 världen och
både vår Sök tävling alla klasser i april och vår lydnadstävling i maj fick inte arrangeras. Vi hade dock
spårappelltävling i september och Nacka Cup med alla lydnadsklasser i november som genomfördes
på ett Coronaanpassat och säkert sätt.
Då ännu inte vår blivande tävlings sekreterare har kunnat skriva sitt slutprov (dels på grund av
Corona) så har vi tacksamt tagit hjälp av Tyresö BK:s TS, som tillsammans med Jasmine skött
sekretariatet på höstens tävlingar; Stort TACK för hjälpen
Christina R har genomgått utbildningen till TL-Bruks. Kvarstår två praktiktjänstgöringar som kommer
att göras på våra två brukstävlingar under 2021. Nu har klubben 2 TL-B (Christina och Gunilla Stare).
Skotträning har hållits på måndagar hela hösten fram till 2:a veckan i okt. Vårens populära Bruksjour
fortsatte även under höstens måndagskvällar. Under vintern kommer det att vara skott och
bruksträning på lördagförmidagar.

Hundägarutbildningssektorn (HUS)
Kursverksamheten har kunnat fortsätta och efterfrågan på kurser är lika stor om inte större då
många haft mer ledigt och många har skaffat valp.
Några av vårens kurser fortsatte över sommaren och även ett uppskattat sommarläger hölls.
Annette är anmäld till instruktörsutbildning i specialsök som planeras att starta i december.
Kurser från och med sommaren
Grundkurser
1 st sommarkurs
5 st valpkurser
4 st unghund
1 st allmänlydnad
2 st allmänlydnad för pensionärer
1 st. rallylydnad; nybörjare
Nose Work
1 st Nose Work fortsättning
Bruks- och tävlingslydnad
1 st Personsök
1 st Startklass
2 st Lydnadsklass 1

Agility
2 st klass 1
1 st klass 2
1 st klass 3
1 st slalom
Totalt 23 kurser.
Det behövs hela tiden påfyllning för framtiden av nya instruktörer men på grund av rådande läge så
har SBK haft mindre möjlighet till det. Men vi hoppas på det framåt.
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Agilitysektorn
Vi har tappat två sektormedlemmar; Pia Wiklund pga flytt och Jenny Öhman pga småbarn mm. Men,
vi har också fått in två nya sektormedlemmar; Karin Neuhaus och Anki Coucy.
Vi har haft öppna träningar på onsdagskvällarna både under vår och höst. De flesta tillfällen har varit
organiserade av någon från sektorn.
I månadsskiftet juni/juli deltog de medlemmar som ville i "SM för alla". Ett roligt initiativ från
Svenska Agilityklubben där föreningarna fick bygga upp SM-banorna själva (ritade av officiella
domare). Så fick man filma sitt lopp och skicka in för bedömning. Lite äkta festivalkänsla med våfflor
och fika ordnade vi också.
I maj byggde vi ett staket runt agilityplanen, det verkar fungera bra och nu hoppas vi att det klarar
vintern också. Lite annat plan- och hinderfix ordnade vi också. Vi har ganska mycket problem med
ogräs som växer i stora sjok på planen. En ständig kamp pågår mot detta.
I augusti hade vi KM och i september genomförde vi en Corona-anpassad blåbärstävling.
Samtliga planerade kurser har genomförts plus två prova-på-tillfällen för Ridgeback-klubben.

Rallylydnadssektorn
Medlemmar i sektorn:
Miriam Helleday, Tina MacLean, Cecilia Liljeroth
Vi har genomfört 5 rallyjourer under hösten med 5-10 deltagare per gång.
På jourerna så har det var både banor med klurigheter samt bansekvenser. Info har gått ut genom
FB-gruppen och i år var det de som var ansvariga som bestämde temat för jouren.
Vi anordnade dubbla tävlingar i avancerad klass den 26 september som var bra arrangerat och alla
ekipage respekterade att hålla avstånd i och med den pågående pandemin. Vi hade flera Nackaekipage som var med och tävlade.
Vi har haft en kurs i nybörjarklass med Miriam.
Ett tillfälle i banträning för alla klasser med Cattis och Miriam, blev tyvärr inställd pga för få
deltagare.
Vi har många ekipage som är ute och tävlar och det är så roligt att följa alla och deras framgångar på
tävlingarna.

Nosework-gruppen
Vi har haft tre officiella tävlingar mellan augusti och oktober. Två TEM (tävling enskilt moment) i
klass 1 med utomhussök samt en TSM (tävling samtliga moment) klass 2. Under dessa tävlingar har
vi även auktoriserat tre tävlingsledare och tre tävlingssekreterare.
Medlemmar i Nacka NW grupp har även skapat olika träningsträffar utomhus där vi har haft ett
maxantal på 10 deltagare. Elva träningar är genomförda sedan maj och för stunden är två
inplanerade under november.
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Vi hade ett KM anordnat av Johanna Tack och Susanne Persson på Halloweentema i slutet av
oktober med 20 deltagare. Vinnare av KM blev en delad första plats med Britt Hjortsten med Elsa
och Cattis Sandin med Rippe. Dessa två fick fina priser och även äran att anordna nästa års NW KM
på klubben.

Web
Hemsidan uppdateras löpande och information läggs även ut via FB.

Rasutvecklingssektorn (RUS)
Ingen aktivitet under perioden

Patrullhund
Sektorn vilande

Köket
Köket har fått ha begränsad försäljning på grund av Covid-19. Något mindre utbud och naturligt lägre
efterfrågan. Köket har bistått sektorerna under höstens tävlingar med försäljning och funktionärsfika
och luncher till följande tävlingar: Nose work i aug, nose work i sept, agility i sep, appellspår i sep,
Nacka Cup i okt, nose work i okt.
På grund av vattenskada och renovering så är kyl, frys och försäljningen just nu utflyttade till stora
salen.
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